Звіт
районної робочої групи з питань упорядкування
розміщення і функціонування об’єктів бізнесу за напрямком діяльності
– відстеження обігу алкогольних напоїв,
пива та тютюнових виробів за 2016 рік
Для ефективного впровадження та виконання суб'єктами господарювання
законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та
стимулювання продажу тютюнових виробів», «Про внесення змін до деяких
законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць
куріння тютюнових виробів» упродовж останніх 13 років в районі працює
робоча група з питань упорядкування розміщення і функціонування об’єктів
бізнесу за напрямком діяльності – відстеження обігу алкогольних напоїв, пива
та тютюнових виробів. Робота районної робочої групи спрямована на
упередження випадків продажу підакцизної групи товарів неповнолітнім
особам шляхом проведення рейдів по об’єктам бізнесу району, в тому числі
розташованих
поблизу
навчальних
закладів,
проведення
широкої
роз'яснювальної роботи.
На території Довгинцівського району діє 197 об'єктів бізнесу, які
здійснюють реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, в т. ч. 44
об’єкти торгівлі на відстані 20-300 м до території закладів для дітей. Суб’єкти
господарювання, які здійснюють продаж підакцизної групи товарів,
попереджені про відповідальність особисту та їхніх найманих працівників за
безумовне виконання вимог чинного законодавства в частині заборони продажу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.
Фактів продажу неповнолітнім у об’єктах поблизу шкіл не встановлено.
Відповідно до графіків обстежень районною робочою групою за 2016 рік
проведено 21 рейд, обстежено 170 об’єктів торгівлі району.
З початку 2016 року на засіданнях адміністративної комісії при виконкомі
Довгицівської районної в місті ради розглядались 5 протоколів про
адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП (порушення правил
торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими
виробами в частині реалізації цієї продукції особам, які не досягли 18 років).За
2 протоколами накладено штрафи у сумі 1020 грн., які сплачено в
добровільному порядку, щодо інших 3 протоколів винесені постанови про
закриття справ про адміністративне правопорушення, відповідно до п.1 ст.247
КУпАП.
З метою підвищення свідомості громадян, продавців та суб’єктів
господарювання
більш як у 100 об’єктах бізнесу району поновлено
інформаційні таблички-самоклейки з написами:
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- «Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років»;
- про функціонування «Гарячої лінії» при службі у справах дітей
виконкому районної у місті ради (тел. 71-67-18) для інформування про
виявленні факти продажу вищезазначеної продукції неповнолітнім;
- «Я не продаю пиво, алкогольні напої та тютюнові вироби
неповнолітнім».
З метою надання методичної та інформаційної допомоги суб’єктам
підприємницької діяльності, виконкомом районної в місті ради проведено
1 семінар. На семінарах були висвітлені питання щодо практики застосування
норм чинного законодавства, що регулюють обіг алкогольних напоїв та
тютюнових виробів.
Також розповсюджено інформаційні таблички з телефоном гарячої лінії в
закладах освіти, культури та спорту.
Робота в даному напрямку буде продовжена і в наступному році.
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